
VERGUNNINGEN / KENNISGEVINGEN
De gemeente geeft de bekendmakingen in deze 
krant in verkorte vorm weer. De volledige tek-
sten met uw (bezwaar)mogelijkheden vindt u op  
www.officielebekendmakingen.nl, ons officiële 
medium voor bekendmakingen. Via onze website  
www.waterland.nl/bekendmakingen kunt u al onze 
bekendmakingen eveneens raadplegen. Hebt u geen 
computer? In het gemeentehuis liggen alle besluiten 
ter inzage.

Aanvraag:
Broek in Waterland
• Molengouw nabij 64, omgevingsvergunning, voor  
 het realiseren van een woonhuis met bijbehorend  
 bouwwerk

Ilpendam
• Monnickendammerrijweg 31C, omgevingsver- 
 gunning, voor het realiseren van een bijgebouw

Monnickendam
• Monnickenmeer 5 A, omgevingsvergunning, voor  
 het verbouwen van het voormalig koetshuis

Uitdam
• Zeedijk 1, omgevingsvergunning, voor het bou- 
 wen van 3 woningen
 
Verleend:
Broek in Waterland
• Oosteinde 28, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een inrit en parkeren van de auto  
 op eigen erf

• Leeteinde 9, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een berging
• Molengouw 56, omgevingsvergunning, voor het  
 realiseren van een kleinschalige toeristische 
  overnachtingsmogelijkheid

Ilpendam
• Monnickendammerrijweg 53 C, omgevingsver- 
 gunning, voor het vellen van een boom

Monnickendam
• Noordeinde 12, vuurwerk-verkoop- vergunning,  
 Ber Koning Fiets Sport vanuit het pand, voor  dins- 
 dag 29, woensdag 30 en donderdag 31 december  
 2020 (onder voorbehoud van landelijke maat- 
 regelen)

Uitdam
• aan de buitenzijde (zeezijde) van de Uitdammer- 
 dijk tussen dijkpaal 70 en 81, vergunning, tijdelijk  
 aanbrengen van voorbelasting, en het gedeelte- 
 lijk gebruiken hiervan als werkweg

Bekendmaking, kennisgeving, ter inzage:
• Bekendmaking, Gemeente Waterland - medede- 
 ling nieuwe noodverordening COVID- 6 november 
 2020

OFFICIËLE MEDEDELINGEN

ALGEMENE BERICHTEN

Telefoon: (0299) 658 585.
E-mail: gemeente@waterland.nl. Website: www.waterland.nl
Gemeentehuis: Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam
Gemeentewerf: Hoogedijk 1B, 1145 PM Katwoude (geen bezoekadres)
Uw grofvuil kunt u kwijt in de milieustraat, Van IJsendijkstraat 186, Purmerend

Milieustraat Purmerend: 
Van IJsendijkstraat 186, 1442 LC Purmerend
Openingstijden gemeentehuis:  
Maandag, dinsdag, donderdag en  vrijdag 09.00 - 12.30 uur.
Woensdag 08.00 - 16.00 uur - Donderdagavond 18.00 - 20.00 uur

Openingstijden milieustraat Purmerend: 
Maandag 09.00 t/m 15.15 uur
Dinsdag t/m vrijdag 07.30 t/m 15.15 uur
Zaterdag 08.30 t/m 14.30 uur
(Legitimatie verplicht)

19-11  Voorbereidende en raadsvergadering.  
 Voor meer informatie kijk op www. 
 waterland/nl bij agenda raadsverga- 
 dering.
23-11 Vergadering Monumenten- en 
 welstandscommissie
23-11 Digitale informatie avond parkeren 
 binnenstad Monnickendam. 
Raadsvergaderingen zijn openbaar. Vanwege 
de coronamaatregelen is het echter niet moge-
lijk om raadsvergaderingen fysiek bij te wonen. 
Uiteraard is de raadsvergadering wel te volgen 
via www.waterland.nl en via Omroep PIM.

BEGROTING 2021 VASTGESTELD 

Het college van Burgemeester en Wethouders 
van gemeente Waterland heeft een meerjarig 
sluitende begroting aan de gemeenteraad gepre-
senteerd. De Waterlandse gemeenteraad heeft de 
begroting 2021 op 5 november 2020 vastgesteld.  
Het college is blij dat er een sluitende begroting 
is vastgesteld waarbij o.a. ondersteuning kan 
worden gegeven aan ondernemers, verenigingen 
en instellingen in deze moeilijke tijden. Voor deze 
ondersteuning, de lagere inkomsten en hogere 
kosten voor de gemeente Waterland is er in 2020 
al een reserve van € 1,75 mln. gevormd. 
Het was één van de doelstellingen in het coali-
tieakkoord om de financiën van Waterland struc-
tureel op orde te krijgen en dat is nu ondanks de 
zware omstandigheden gelukt. 
Wethouder Jelle Kaars:  “De gemeente staat voor 
grote uitdagingen en de Covid-19 crisis veroor-
zaakt onzekerheid op meerdere vlakken. Gemeen-
te Waterland is een sociale gemeente en wil dit de 
komende jaren ook blijven. Om dit te bewerkstel-
ligen wordt er de komende jaren voor het Sociaal 
Domein voldoende financiële middelen beschik-
baar gesteld. Zorg moet toegankelijk zijn en blij-
ven voor alle inwoners ongeacht het inkomen. Om 
dit voor elkaar te krijgen voelen we ons echter wel 
financieel onvoldoende gesteund door het Rijk. 
Een ander doel is om de ambtelijke organisatie te 
versterken dit om de dienstverlening voor bewo-
ners en ondernemers verder te verbeteren.
De gemeente wil naast het investeren in personeel 

en inwoners de komende jaren ook investeren in 
duurzaamheid en voorzieningen. Vanaf 2021 is er 
een duurzaamheidfonds ingesteld om o.a. inwo-
ners voor te bereiden op een duurzame toekomst. 
Verder wordt er in Monnickendam een nieuwe 
multifunctionele sporthal gebouwd ter vervanging 
van de oude sporthal op ‘t Spil.
Om een gemeente te blijven die zich inspant  voor 
een fijne leefomgeving, een mooi landschap en 
goede voorzieningen vragen wij een bijdrage van 
onze inwoners door het verhogen van de OZB met 
17,1 %.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR 
CORNELIS PIETER DE WAART
Op zaterdag 7 november 2020 ontving de heer 
Cornelis Pieter de Waart (51 jaar) uit Marken een 
Koninklijke Onderscheiding. Door de coronamaat-
regelen waren slechts een beperkt aantal geno-
digden aanwezig bij deze feestelijke gebeurtenis.
Burgemeester Sicko Heldoorn van de gemeente 
Waterland noemde de heer De Waart een betrok-
ken en gewaardeerd vrijwilliger op Marken. Zo 
was hij van 1997 tot 2015 bestuurslid en penning-
meester van de Marker Evenementen Stichting. 
Na zijn aftreden als bestuurslid bleef de heer De 
Waart betrokken door allerhande vrijwilligersklus-
sen. Vanaf 1997 tot heden is de heer De Waart ad-
viseur van de Stichting Marker Jongeren en is hij 
betrokken bij het onderhoud van het Marker ver-
enigingsgebouw  “De Zonnewijzer”. Vanaf 2005 is 
de heer De Waart vrijwilliger bij de uitleenservice 
op Marken. Hij was van 2013 tot 2015 bestuurs-
lid en penningmeester van de klaverjasvereniging 
Marken en o.a. verantwoordelijk voor de organi-
satie van het 50-jarig jubileum. Ook is de heer De 
Waart van 2013 tot 2019 lid van de Ouderraad van 
het Don Boscocollege in Volendam geweest. Van-
wege zijn vele verdiensten is de heer C.P. de Waart 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

DAG VAN DE MANTELZORGER
Dinsdag 10 november was het de dag van de man-
telzorger!  
Mantelzorger word je niet, het overkomt je. Het 
wordt niet aangekondigd, maar je ondergaat het 
of je rolt er geleidelijk in. En bijna iedereen krijgt er 
vroeg of laat wel eens mee te maken. Mantelzorg 
is belangrijk en onmisbaar, maar ook heel zwaar, 
zeker in coronatijd.
Alle 181 mantelzorgers in onze gemeente zijn 
in het zonnetje gezet met een goodiebag van  
RSWP(Regionale StichtingWonenPlus) Waterland. 
Ook de gemeente wil alle mantelzorgers bedan-
ken voor hun inzet.

PRAAT MEE OVER PARKEREN IN DE 
BINNENSTAD VAN MONNICKENDAM
Woont u, of bent u ondernemer in de binnenstad 
van Monnickendam? Praat dan mee over parkeren 
in de binnenstad! 
Tijdens de digitale informatie avond op maandag 
23 november delen wij de eerste uitkomsten van 
de laatste parkeermetingen en willen wij graag sa-
men met u in beeld brengen of deze uitkomsten 
overeenkomen met uw eigen ervaringen. 
Aanmelden kan gemakkelijk via onze website: 
www.waterland.nl/nieuws/parkeren.

NOORD-HOLLAND GAAT 
GEZAMENLIJK DE STRIJD AAN TEGEN 
DRUGSCRIMINALITEIT
Per 1 november is het nieuwe drugsconvenant  
in Noord-Holland van kracht. In het convenant 
staan afspraken over het onderling uitwisselen  
van informatie zodat hennepkwekerijen en drugs-
labs nog beter kunnen worden opgespoord. 
Burgemeester Sicko Heldoorn ondertekende dit 
convenant samen met 33 andere gemeenten, 
politie Noord-Holland, het Openbaar Ministerie 
Noord-Holland, woningcorporaties en woning-
bouwverenigingen, netwerkbeheerders, drinkwa-
terbedrijven, waterschappen, intergemeentelijke 
sociale diensten en omgevingsdiensten.
De politie is dikwijls afhankelijk van meldingen om 
drugsproductielocaties te kunnen oprollen. Vaak 
heeft de omgeving wel vermoedens ‘dat er iets 
niet pluis is’ maar men meldt dit niet. Vermoedt u 
een drugslab  of hennepkwekerij? Bel dan de po-
litie via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 
0900-7000.
Meer informatie over de gevaren van drugspro-

ductielocaties en hoe u ze kunt herkennen vindt u 
op de website: www.nhdrugsalert.nl.

VACATURE OPZICHTER BUITENDIENST
36 uur per week 
Ben jij onze nieuwe opzichter voor team Buiten-
dienst? Vind je het een uitdaging om samen met 
het team opzichters op een veilige, efficiënte wijze 
aan te sturen? Wil jij een uitdagende baan in de 
regio Waterland? Dan komen we graag met jou in 
contact! Kijk voor de uitgebreide vacaturetekst op 
www.Waterland.nl  of RegioflexWerk.

Een fijne leefomgeving, een mooi landschap en 
goede voorzieningen in Waterland

Dorpshuizen die door corona in financieel 
zwaar weer komen, kunnen voor dit jaar en 
volgend jaar een subsidie bij de gemeente 
aanvragen. Dorpshuizen vervullen een belang-
rijke maatschappelijke functie in de kernen en 
blijken in coronatijd nog belangrijker voor de 
sociale samenhang. Door het tegenvallen van 
de inkomsten dreigen de dorpshuizen om te 
vallen. Het college van B&W wil de belangrijke 
functie van de dorpshuizen behouden en heeft 
daarom subsidie  beschikbaar gesteld voor 
2020 en 2021. Er is per kalenderjaar 40.000 
euro beschikbaar om exploitatietekorten te 
compenseren. Vergelijkbare ondersteunings-
maatregelen zijn beschikbaar voor sociaal cul-
tureel centrum De Bolder en sporthal ’t Spil in 
Monnickendam.
 
Minder inkomsten door corona
De zeven dorpshuizen in de gemeente Wa-
terland hebben de afgelopen maanden te 
maken gehad met tegenvallende inkomsten 
uit bijvoorbeeld zaalverhuur en barinkom-

sten. Gedurende de lock-down moesten alle 
activiteiten zelfs helemaal worden gestaakt. 
Daarna kwamen de activiteiten moeizaam op 
gang door de zomerperiode en de beperkende  
RIVM-richtlijnen, waardoor er bijvoorbeeld 
veel minder mensen ontvangen mochten  
worden. Ook voor de komende tijd is er veel 
onzekerheid bij de dorpshuizen. 
Wethouder Ton van Nieuwkerk “Dorpshuizen 
zijn en blijven belangrijk voor onze kernen. Ze 
dragen bij aan prettig wonen en leven in de 
kernen. In coronatijd, maar ook daarna. Het is 
dus belangrijk dat we ze door deze moeilijke 
tijd heen helpen.”

CORONACOMPENSATIE VOOR DORPSHUIZEN GEMEENTE WATERLAND
BESTUUR
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Winkelen en boodschappen

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Tijdelijke verzwaring van de gedeeltelijke lockdown 
 

Samen is het ons gelukt om de stijging van het aantal coronabesmettingen te doorbreken.  
Om de daling te versnellen, gelden van 4 november 22.00 uur t/m 18 november tijdelijk krachtigere maatregelen:

Groepen

Binnen en buiten: max. 2 
personen of 1 huishouden. 

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen, 
theaters, dierenparken, 
bibliotheken, zwembaden, 
seksclubs en pretparken dicht.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
dicht. 
 
 
Afhaalrestaurants open. 
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur. 
  
Evenementen verboden, met 
uitzondering van onder andere 
uitvaarten en demonstraties.

Vervoer

Maak in Nederland alleen 
noodzakelijke reizen. 

 
Reis niet naar het buitenland  
en boek geen reis. Reizen binnen 
het Koninkrijk mag wel. 

 
Mondkapje in ov verplicht.

Sport

Sport met maximaal 2 personen, 
op 1,5 meter afstand. Kinderen t/m 
17 jaar en topsporters uitgezonderd.  

 
Geen wedstrijden. Topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sportkantines, douches en 
kleedkamers dicht.  

 
Groepslessen verboden. 

Thuis

Blijf zoveel mogelijk thuis. 

 
Ontvang max. 2 personen per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Volg de regels die gelden voor 
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten alle 
huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Winkels uiterlijk om 20.00 uur 
dicht. Supermarkten, warenmarkten 
en andere winkels die levens middelen 
verkopen zijn uitgezonderd. 

 
Alcoholverbod na 20.00 uur.  
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en 
nuttigen in de openbare ruimte. 

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Vermijd drukke plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draag je  
een mondkapje buiten de les.

3 november 2020

= Extra maatregelen t.o.v. van de gedeeltelijke lockdown. 
    Per 19 november gaan we terug naar de gedeeltelijke lockdown die op 14 oktober is ingegaan.


